
STÄDINSTRUKTION FÖR SANITETSUTRYMMENA I TUNAKOLONINS 
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Daglig tillsyn 2 ggr/dag, 

• Kontroll att våra sanitetsutrymmen är i gott skick. 

• Sanitetspåsar byts och tvål och toapapper fylls på vid behov.  

• Eftersom handtorken blåser in skräp i hörnen behöva det ibland sopas.  
 
Städning 2 ggr/vecka, efter och före helg, ex. måndag och torsdag 
Vid städning ingår att: 

• Rengöra toaletter inuti, utanpå och toalettring: Spraya rengöringsmedel 
RI i och utanpå. Använd toaborsten till insidan. Torka toalettring och 
utsidan med papper som samlas i soppåse. 

• Rengöra tvättställ och kakel ovanför tvättställ och plexiglaset under 
handtorken (D2). 

• Putsa spegel, tömma sanitetspåsar. 

• Dammtorka tvålpump, toapappershållare och handstork. 

• Sopa och våttorka golv. Ta bort ev hår i golvbrunnar. 
1 ggr/vecka:  

• Kakel i duschutrymme, duschkabin samt golvbrunnar rengörs.  

• Golvmoppar och trasor tvättas i maskin 60 grader. Tvätta även mopparna 
i duschrum/bastu och den som används i vid städning av föreningshuset. 
Boka gärna tid till tvättstugan så att maskinen är ledig.  

 
Utrustning 
Städutrustning finns i föreningshusets städrum. Till din hjälp finns en städvagn som du kan lasta för 
att spara steg. 
Papper och tvål mm finns i förråd mitt emot städrummet. 
Det kommer att fyllas på ordentligt före säsongen. Om något trots detta håller på att ta slut 
meddelar du städansvarig i god tid.  

Sopor kan läggas i föreningens sopkärl vid norra grinden.  
Duschdraperier tvättas 1 ggr/månad (sköts av städansvarig). 
Toaletter inne i föreningshuset ska inte städas av oss, det gör den som hyr. 
Undrar du över något kan du kontakta ansvarig: Kristina Stenson 0703 266 396 
 
Lycka till! 

• Till toaletterna används som kallas R1. Vb fyller du på genom att blanda två tryck från behållare 
på väggen i för ändamålet uppmärkt flaska. 

• På samma sätt men med bara ett tryck blandas medel för kakel och tvättställ från pump märkt 
D2. Obs överdosera inte. Det är inte bra för miljön och medlen är dyra. 

• Till golvet används medel som står i stor dunk under utslagsbacken. Följ anvisningarna på 
anslaget, dvs 2 pump till full hink.  

• Fönsterputs finns till speglarna 
 

 


